Møteprotokoll
Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:

Rådhuset

Dato:

28.01.2013

Tidspunkt:

12.30 - 15.15

Til stede:
Navn
Odd Paulsen
Kirsti Jørgensen
Nils Bøe
Inger Johanne Jentoft
Per Hetty
Audun Martin Spjell

Funksjon
Medlem
Varamedlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Repr Vara for
FRP
SV
Ali Horori

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Vibeke Nikolaisen
Linda Storjord
Jorunn Anda Aronsen
Marte Bugge
Rolf Kåre Jensen
Ingunn Lie Mosti

Stilling
Sekretær
Formannskapssekretær
Prosjektleder Sølvsuper helse- og velferdssenter
Virksomhetsleder Vollen sykehjem
Rådmann
Kommunaldirektør HO

Ole Henrik Hjartøy

Ordfører

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Orientering:
 Rådmann, ordfører og kommunaldirektør var invitert i dette samarbeidsmøtet.
 Jorunn Anda Aronsen (prosjektleder Sølvsuper helse- og velferdssenter) og
Marte Bugge (virksomhetsleder ved Vollen sykehjem)
orienterte om Sølvsuper helse- og velferdssenter som skal være klar til innflytting 1.
september 2013. Planlagt innhold, hensikt med utforming, ønsker for bruken av senteret.
Noen endringer må gjøres etter reduksjoner i budsjettbehandlingen 2012.

Det skal være et møte i driftsgruppen 8. februar der eldrerådet er representert ved nestleder
Inger Johanne Jentoft.

Annet:
Endring av dato for alle møter i eldrerådet for 2013.
Dette fordi rådet skal ha sine møter mandager før komitemøter:
4. mars
8. april
3. juni
26. august
14. oktober
25. november

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/2

Krisesenteret i Salten, nåværende ressursbehov og utfordringer

Bodø, 30. januar 2013
Nils Bøe
Leder eldrerådet
Vibeke Nikolaisen
sekretær

PS 13/2 Krisesenteret i Salten, nåværende ressursbehov og
utfordringer
Forslag til innstilling
Det foreslås at administrasjonen arbeider videre med:
1. Midler til videreføring av midlertidig ansatt 100% fagstilling søkes innarbeidet tertial
1/2013.
2. Ressursbehov til styrking av tilbudet generelt, tilbud til menn og tilbud til barn søkes
innarbeidet i budsjett/økonomiplan 2014 – 2017.
3. Muligheten for modulbygg på eksisterende tomt utredes av administrasjonen.
4. Administrasjonen arbeider videre med sikte på å oppretting av et bokollektiv i
overgangsfase til egen bolig.
5. Det søkes å finne egnete ledige kommunale lokaliteter til samtalerom og møterom for å
styrke tilbudet til menn.
6. Tiltak iverksettes når nødvendige vedtak og finansiering foreligger.

Eldrerådets behandling i møte den 28.01.2013:

Eldrerådets uttalelse
Eldrerådet har følgende uttalelse som ble enstemmig tiltrådt:
Eldrerådet synes enkelte formuleringer i «forslag til innstilling» i saksfremlegget er for vage og lite
forpliktende, og forslår derfor følgende forslag til innstilling:
7. Midler til videreføring av midlertidig ansatt 100% fagstilling skal innarbeides tertial 1/2013.
8. Ressursbehov til styrking av tilbudet generelt, tilbud til menn og tilbud til barn må
innarbeides i budsjett/økonomiplan 2014 – 2017.
9. Muligheten for modulbygg på eksisterende tomt skal utredes av administrasjonen.
10. Administrasjonen arbeider videre for å opprette et sikkert og trygt bokollektiv i en
overgangsfase til egen bolig slik at beboerne på sikt kan klare seg sjøl.
11. Det søkes å finne egnete ledige kommunale lokaliteter til samtalerom og møterom for å
styrke tilbudet til menn.
12. Tiltak skal iverksettes når nødvendige vedtak og finansiering foreligger.

